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Start van de cursus
8 januari. 2018

Lesdag en -tijden

Muziekles in de NSO
In samenwerking met Wonderland Kinderopvang start
Het MuziekCollectief uit Leiderdorp in het nieuwe
kalenderjaar 2018 de cursus Algemene Muzikale Vorming aan
de Vondellaan 35b in Leiden.

De muzieklessen bij
Wonderland worden gegeven
op maandagmiddag in twee
leeftijdsgroepen:
5 t/m 7 jaar
Van 16.00 tot 16.45 uur
8 t/m 11 jaar
van 17.00 tot 17.45 uur
De lessen lopen door tot aan
de zomervakantie.
NB: Het minimum aantal
leerlingen in een klas is 7 en
het maximum aantal is 12

Lesgeld
Het lesgeld bedraagt € 9,50
per les. De 24 lessen tot aan
de zomervakantie worden in 6
maandelijkse termijnen van
€ 38,- afgerekend per
automatische incasso.

Proefles
Eerst kennismaken?
Dat kan op 18 december. Lees
het stukje over de gratis
proefles.

Groepslessen Algemene Muzikale Vorming
De lessen AMV bij Wonderland kinderopvang bestaan uit
een basisopleiding muziek speciaal voor kinderen. De lessen
zijn speels en ontspannen met aandacht voor een stukje
muziektheorie, instrument verkenning en zingen en bewegen.

Wie zijn Het MuziekCo!ectief
Het MuziekCollectief uit Leiderdorp is een professionele
muziekschool voor privé muziekonderwijs. Op de eigen
leslocatie aan de Draadbaan in Leiderdorp worden privélessen
aangeboden en kleine groepslessen in een uitgebreid aanbod
aan instrumenten. Deze lessen worden gegeven door
professionele docenten. Daarnaast geeft Het MuziekCollectief muziekles op het basisonderwijs in Leiderdorp.
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Het belang van muziek voor kinderen
Kinderen en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wist u dat de invloed van muziek op kinderen enorm is?
Onderzoek op diverse basisscholen in de afgelopen jaren leert
ons dat de muzieklessen die gegeven werden een positieve
invloed hadden op de intelligentie en sociale vaardigheden van
de kinderen. Wie daar meer over wil weten kan dat vinden op:
www.muziekmaaktslim.nl

Voor wie liever een
instrument speelt
Het MuziekCollectief biedt een
breed scala aan workshops en
privélessen in nagenoeg alle
instrumenten.
En, uitproberen was nog nooit zo
makkelijk.

Speciale actie
Het MuziekCollectief heeft een
bijzondere actie voor iedereen
die graag een instrument wil
leren spelen:

“EEN KIND DAT DANST, TEKENT OF ZINGT,
IS EEN GELUKKIG KIND
EN EEN KIND DAT LEKKER IN ZIJN VEL ZIT,
ZAL OP ALLE FRONTEN BETER PRESTEREN”

Gratis proefles om kennis te maken
Op maandagmiddag 18 december kunt u kennismaken met de
AMV lessen van Het MuziekCollectief. Om 16.00 uur start
een AMV les voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en om 17.00 uur
voor kinderen van 8 t/m 11 jaar.
De proefles is gratis maar u moet uw kind wel even opgeven.
Dat kan via deze link:
Muziekles na schooltijd in de Lage Mors in Leiden

3 proeflessen voor € 30,incl. instrument !!
Het instrument is te leen voor de
periode van de proeflessen en
daarna te huur voor een zeer
aantrekkelijk bedrag per maand.
www.hetmuziekcollectief.nl/
proeflessen.html

Het MuziekCollectief heeft een
uitgebreid programma aan
cursussen en lessen. Naast de
privé lessen voor bas, drums,
gitaar, toetsen, zang, saxofoon,
dwarsfluit, viool, klassiek piano en
contrabas, start er binnenkort b.v.
ook een vernieuwde cursus
Muziek Productie.
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